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Ekonomia,
ekologiaren
prismatik ikergai

R

Fractale ikerketa xedean paradigma ekologikoa izanen da ardatz.
Ikerlanaren eremua lau sektoretara mugatu dute: laborantza, konponketa eta berrerabilpenaren sektorea
—birziklatzeko edo gailuen
konpontzeko guneak—,
energia berriztagarriak eta
ekoeraikuntzaren eremua,
baliabideak ahalik eta
gehienik lurraldean berean
bilatzen dituena, eragin
ekologiko ahalik eta apalenarekin.
Datuak eta analisiak landu eta zabalduko dituzte,
baina ikerketak eskainiko
duena antzerkiz ere aurkeztuko da gero publiko zabalean, Le Petit Theatre de
Pain antzerki taldea ere
abenturaren parte baita.

Jacques Palardek zuzendu dokumentalean, ezkerretik hasirik: Frantxoa Dascon, Mixel Arhantzet eta Jacqueline Elixondoborda. HITZA

Bi urtez Zuberoako ekonomia ikertuko duen Fractale xedeak lehen hitzordua zuen
asteazkenean, 1990eko hamarkadako bideo baten proiekzioarekin, Herri Kontratuez.

Artxiboetatik ikerlan berrira
Joanes Etxebarria

A

steazkenean zuten lehen hitzordua, baina anitzez
gehiago izanen
dira ondoko bi urteetan Fractale xedea aitzina eramateko. Ikerlari talde batek, Ademe Frantziako energiaren agentziak finantzaturik, Zuberoako
ekonomia ikertuko du, trantsizio
energetikoaren, ekologikoaren
eta sozialaren prismatik. Lantaldearen inguruan, partzuergoa
osatzen dute Zuberoako lurralde

poloko hautetsiek eta Azia Zuberoako elkarteak. Ikerlanean ariko
den taldea kide anitzek osatzen
dute: Delphine Thivet soziologian
konferentzia irakaslea, Benjamin
Tyl ingeniari ikerlaria, Pascal Jollivet zientzia ekonomikoan konferentzia irakaslea, Armelle Gomez soziologian ikerlaria, eta Xabier Itzaina eta Jacques Palard
zientzia politikoetako irakasleak.
Azken horrek egin zuen Frantziako Estatuak bultzatu Herri Kontratuak izeneko iniziatiba politikoari buruzko dokumentala; asteazkenean erakutsi zuten.

1990eko hamarkada hastapenean egin dokumentalak Zuberoako dinamika politiko baten lekukotasuna ekartzen du. «Lekuko gogoeta kolektibo bat bultzatu
zuten Herri Kontratu horiek, lurralde baten bilakaeraz, ez zirenak soilik espaloien antolaketara
mugatzen», laburbildu du Jacques Palard dokumentalaren zuzendariak. Izan ziren Herri Kontratu desberdinak, filmak esplikatzen duen bezala; Zuberoan,
gogoeta «sakon» bat ekarri zuen
lurraldearen geroaz.

Iragana abiapuntu
Garaiko arduradunak «liderrak»
zirela dio Palardek. Frantxoa Dascon, Battitte Queheille, Mixel Arhantzet, Jean-Pierre Mirande,
Pierre Erbin eta Jacqueline Elixondobordaren lekukotasunak
bildu zituen irudietan, baita
Frantziako zenbait administraziotako ordezkarienak ere. Zuberoak Frantziako administrazioaren «faboreak» zituen, haren
erranetan, «Jean Pitrauk Laborantza ministroarekin harremanak ukan zituenetik».
Dokumentala egin zen, kolokio
batean aurkeztu, eta, geroztik,

tar dinamikak, berriz, gauza anitzez berriagoak dira. Garaian eta
orain, nola ikusten dugu politikarien lekua herritarrekiko? Iduri
luke paradoxa bat politikariak
mintzo diren film bat proiektatzea parte hartzailea izan nahi
duen proiektu baten aurkezpenean, baina eztabaida abiarazteko
balio digu», trenkatu du.
Fractale zuzentzen duen partzuergoan Euskal Elkargoko Zuberoako poloa eta Azia elkartea
izateak argi erakusten du, ingeniariak dioenez, «bi aldeak» xedearen bidelagun direla: politikariak eta herritarrak. Filmaren
proiekziotik eragile zuberotarren
kontsultara jauzi logikoa ikusten
du Tylek: «Iniziatiba lokalen eta
politika publikoen arteko paradoxa gure elikagai bat izanen da.
Bi urtez, hainbat informazio eta
kontzeptu jendarteratzeko egu-

VHS formatuko bideokasete apal
batean ahantzia izan zen. Alta,
Frantziaren deszentralizazio politikak ekarri Herri Kontratuekin
burutu zen gogoetak fruituak
ekarri zituen ekonomiaren eta
biztanleriaren apaltze handia bizi
zuen lurraldean: Iratiko etxolen
eraikitzea, Atharratzeko kirol
gela, Mauleko kabala hiltegia eta Sohütako lize- Frantziaren deszentralizazio
oa, besteak beste, garai politikak ekarri
horretakoak dira.
Herri Kontratuekin sortu zen
Fractale proiektuaren gogoetak fruituak ekarri zituen
lehen aurkezpen gaualdirako, Benjamin Tyl ingeniaria- tegi bat plantan ezarriko dugu,
ren ustez, zorioneko oparia izan eta ondoko hitzorduak gehiago
da film hori: «Lokala da interesa- iniziatiba lokaletan zentratuak
tzen zaizkigun gaietatik bat, eta izanen dira».
Asteazkeneko hitzorduarekin,
horretan perspektiba historiko
bat ukan nahi genuen. Parada ona Zuberoara lehen jauzia zuten, ofiiruditu zaigu, filmean ageri diren zialki, Fractale xedearen eramailekukotasunetatik abiaturik, jen- leek. Tylen arabera, «jendea erakartzeko oraino metodologiarik
deen erreakzioak sortzeko».
Ikerlarien bi urteko lanak parte plantan ezarri» ez badute ere, onhartzailea izan nahi luke. Filma- doko hitzorduetan hasiko dira ziren protagonistak, berriz, aginta- nez haien gaiaren ikerketan:
ri politiko eta administratiboak «Zuberoan aktibitate ekonomizirela azpimarraturik, «parado- koa birlokalizatzen eta ekologiaxa» horri interesa ikusten dio Ty- tik gidatzen dutenei interesatzen
lek: «Garaian zinez hierarkia bat gara», zehaztu du. Anartean, filbazen, politikariek zituzten hala- ma publiko zabalago bati erakusko desmartxak abiarazten. Herri- teko bidea xerkatu dute.
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Igandean, ehun
bat herritarrek
kabalkada
emanen dute
Ortzaizen
Hiru urtez pandemiagatik gibelatu behar
izan dute ortzaiztarrek ‘Plazatik harat’
kabalkada b Igandean 16:00etan emanen
dute lehena, eta irailaren 24an, bigarrena
Iñaki Etxeleku Ortzaize

Igandean emanen dute ortzaiztarrek —ehun inguruk— Plazatik harat kabalkada, lehen aldikoz,
16:00etan, ezker pareta eta pilota
plaza arteko eremuan. Duela hiru
urte prestatzen hasirik, bi aldiz behar izan zuten gibelatu, pandemiarengatik. Bigarren emanaldia buruilaren 24ko dute, tenore eta leku
beretan. Ortzaizen eman zen azken kabalkada, diotenez, 1898koa
da. Kabalkaden oldea berriz jina
da, ezen 2023ko hiru iragarriak
baitira: Arrosa, Heleta eta Luhuso.
Xantxo Lekunberri antzerki
parteko jokalarien taldekoa da.
Kabalkada muntatzen hasi zirelarik herriko etxean bertze gobernu
bat zen Ortzaizen. Geroztik, JeanMarc Ozafrain auzapez berriaren
zerrendarekin hautetsi bilakatu
da Lekunberri, eta Kabalkadan
eragina izan duela erran du: «Herri bozak jin ziren, eta dena aldatu
da». Antzerki testua berriz idatzi
zuten: «Herriko etxea aldatu baitugu, ez zen gehiago hain irrigarri». Bozetako lehia kabalkadak
bizi izan zuen, aitzineko herriko
etxeak errefusatu baitzion pilota
plazan ematea. Hortik izena: Plazatik harat. Hondarrean, kabalkadak berak egokiago kausitu du
apezetxe ondoko plaza.
COVID-19aren pandemia jin
zen, eta berriz ere testua moldatu
zuten. «Azaroan prest ginen, eta
konfinatuak izan ginen aste bat
lehenago, azken errepika nagusitik landa», gogoan du Lekunberrik. Hor ere, berriz haste.

65 dantzari
Naia Ozafrain herriko dantzari
gaztea ibili da dantza eskola ema-

ten kabalkadako. Harekin batean, Graxi Bedaxagar, Laida eta Bixente Mateo, eta Txomin Pebet
ibili dira irakasle lanetan. 65 dantzari ariko dira Ortzaizeko kabalkadan. Pandemiaren ondotik bi
aldiz gibelatu behar izanik, batzuek utzi eta berriak sartu dira
dantzari multzoan.
Dantzen hautatzeko orduan,
Jokin Irungarai itsasuarrak erran
zien batzuk baitezpada egin
behar zirela kabalkada batean;
«Sokadantza, mutxikoak eta
Euskaldunak-Sorginak», Ozafrainek dioenez. Ortzaiztarrek
nahi izan dituzte gehitu kontradantzak eta fandangoa. «Aski
denbora baikenuen dantza
horien lantzeko, eta maite baikenituen». Mutxiko edo dantza
jauzietan Teilagorri, eta, nolaz ez,
Ortzaiztarrak jauzien ematea
deliberatu dute.

Kabalkadako antzerkilariak, errepika orokorreko saioan, irailaren 9an, Ortzaizen. GUILLAUME FAUVEAU

Hamabost musikarik joko dituzte dantza soinuak. «Guk hautatu dantzen arabera musika ere
hautatu genuen, eta egokitu ziren». Maialen Zuburu soinulari
herritarrak du egin lotura lana.

Herri giroa

Ozafrain biziki kontent da taldean sortu den harremanarekin:
«Biziki giro ona da. Denak denekin mintzo gara. Zinez harremanak sendotzen ditu, eta herri bat
elkartzen du». Agorril hondarreko herriko bestetan begi bistakoa
zela uste du: «Ortzaizeko bestetan ikusi dugu kabalkadaren
efektua gure harremanetan». Lekunberrik gauza bera
pentsatu du: «Aurtengo
65 dantzari, 21 antzerkilari eta
herriko besten igandean
hamabost bat musikari ariko
sentitu dut aldaketa; badira, bertsolariez gain,
zen usaian ikusten ez
Ortzaizeko kabalkadan
den giro bat, mutxikoak
Ortzaiztarrak ez da komunzki hasi direlarik. Bazuen aspaldi ez
ematen den jauzia. Bidarraiko ka- zela ikusi hainbeste herritar danbalkadan eman zuten 2017an, zati tzan».
bat. «Gutitan emana da, zeren eta
Antzerkian euskaraz eraman
dantza luze bat da», dio Ozafrai- dute lan guzia, baita dantzan ere,
nek, «gutienez, zortzi minutu Ozafrainek erran duenez: «Beti
irauten ditu». Ortzaizekoek be- euskaraz ari gara; hastapenean
ren gisarat moldatu dute: «Gehi- itzultzen genuen frantseserat,
tu ditugu mugimenduak, ez gara baina orain osoki euskaraz egiten
denak beti dantzan ari: memori- dugu, eta ulertzen ez dutenei beszatzeko eta ez dadin sobera asper- te batzuek itzultzen diete».
garria izan ikusteko».
Antzerkiko, 21 antzerkilari
Dantza moldearen aldetik, ariko dira, igandean. Lau parte
urratsean aritzea hautatu dute. izanen dira, bertso eta dantzekin
«Lurrean, moztuz ari gara; do- aldizkaturik. Gaien hautatzeko
blan, itzuli gabe. Eta antrexantik nola egin zuten esplikatzean,
gabe, salbu bolanten partean».
Lekunberrik dio antzerkiko izena

eman zutenak bildu zirela, eta
bakoitzak orri batean idatzi
zituela aipatzekoak zitzaizkion
gaiak. «Ikusi genuen gai batzuk
anitz aldiz heldu zirela, eta gai
nagusiak adostu genituen».
Gero, multzo ttipian idatzi dute
testua. «Hiruzpalau ginen idazketa parte hartzailea egiteko».
Horretan ere Irungarairi dei egin
diote. «Biltzen ginen Jokinekin
[Irungarai], eta guhaurren artean».
Libertimenduko zirtzilaren
moldetik ari direla baieztatu du
Lekunberrik. «Anitz gara Anttonen [Luku] aztaparretatik ibiliak,
eta bortxaz badugu zirtzilaren
plazaren baliatze hori, kantuaren
baliatzea. Gero, badugu Jokinen
gainbegirada ere». Kabalkadan
zirtzil eta aldi berean herriko hautetsi, boterearen ordezkari izatea,
hots, ez du kontraerran gisa ikus-

ten. «Bistan da bateragarri dela,
zendako ez? Hasi ginelarik, ez ginen hautetsi». Autozentsurarik
ez da izan, dioenez: «Erranak izanen dira gauza batzuk —belaunaldi baten sentimenduak—, Ortzaizen herritar gisa bizi izan ditugun
istorioak dira».

d
EMANALDIAK ETA GAUALDIAK

Irailak 18, 16:00etan.
b Kabalkada —euria balitz, irailaren 25ean. Beharrez, ezker paretan—. Bertsolariak: Maddi Sarasua eta Gillen Hiribarren.
b Ondotik: talo jatea eta dantzaldia
Kontrabanda taldearekin.
Irailak 24, 16:00etan.
b Kabalkada —euria balitz, urriaren 2an—. Bertsolariak: Patxi Iriart
eta Mizel Mateo.
b Ondotik: Trikidantz, Rakatapunk
eta Dj Lpunto.

lagun iragarlea
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«Neska andana bat
bagara azkenean
artaldeekin, gasna
egiten ari garenak»
Pauline Texier eta Kattin Xilibolost b Artzainak
Biziaren harat-honaten eraginez abiatu dira Texier eta
Xilibolost artzaintzan; lehen urtaroa bururatzen ari dira. Beren
ibilbideaz eta artzain gisa egin lehen urratsez mintzatu dira.
Iñaki Etxeleku Uhartehiri

Elkarrekin ziren lizeoan, eta biek
literatura baxoa egin zuten, Donibane Garaziko Nafarroako ikastetxean. Pauline Texier arkitektura
ikasketetan ibili zen (Tauste, Espainia, 1992), eta Kattin Xilibolost
zientzia politikoetan (Uhartehiri,
1992). Ibilbide ezberdina izanik
ere, biak artzain bilakatu dira, eta
lehen artzain urtaroa bukatzen ari
dira. Texierrek, Aldudeko bikote
baten segida hartzeko; Xilibolostek etxondoko segida hartu du,
Uhartehiri Etxeberrian.
Zer oroitzapen duzue lizeoaz?
PAULINE TEXIER: Onak. Lizeo ttipi
bat, jende izarikoa.
KATTIN XILIBOLOST: Ontsa aditzen genuen elkar; aski motibatuak ginen. Irakasle on batzuk bagenituen. Giro ona ekartzen zuen.
Orduan irudikatzen zenuten laborantzan ariko zinetela?
TEXIER: Batere ez!
XILIBOLOST: Tttipitan laborantza
ezagutu dut; orduan banekien kabalekin-eta kanpoan ibiltzea maite nuela. Baina banekien ez nin-

tzela prest. Beste zerbait nahi nuela ezagutu, mundua ikusi.
Zer ikasketa egin dituzue?
TEXIER: Arkitektura eskola egin
nuen, Parisen. Arte horretan, bidaiatu dut, eta ohartu ez nintzela
Parisen egonen; Euskal Herrirat
sartu nahi nuen. Ustez arkitektura
egiteko izanen zela. Laborantzan
hasi nintzen ordezkapen bat eginez, hilabete batez. Gero bi, hiru
hilabete...; bost urtez segitu dut.
Eta zuk, Kattin?
XILIBOLOST: Bilborat joan nintzen zientzia politikoko eta administrazioko lizentziatura egitera.
Biziki urte ederrak izan dira. Hortik landa, bidaiatzeko enbeia
nuen. Gogoa nuen Askapenarekin zerbait egiteko, eta Boliviara
joan nintzen. Itzuli, eta lana atzeman nuen segidan Mediabasken; lau urte pasa egon naiz.
TEXIER: Irrigarri da, zeren eta ni
ere Bolivian egon nintzen.
XILIBOLOST: Egon gara La Pazen,
biak, ber momentuan, eta ez genuen elkar gurutzatu.
Pauline, arkitekturan bazenuen
gogo berezirik?

TEXIER: Diziplina bera maite dut,
baina ez nuen ikusten ofizioan zer
eginen nuen. Gauza biziki konkretuak egin nahi nituen —lurlasto eraikuntzak edo—; ez bostehun bizitegi sozialeko egitasmoak. Laborantzan eskas nituen
egintza konkretu horiek aurkitu
ditut. Arkitektura maite dut: gauzak pentsatzea, marraztea, eraikin aztertzea, baina ofizio gisa horretan loratzeko, ez nuen ikusten.
Eta ez nuen hirian egon nahi.
Kattin, zientzia politikoek zer
ekarri dizute?
XILIBOLOST: Munduaren ibiltzeko eran zerbait ulertzea xerkatzen nuen. Ekarri dit Euskal Herria hobeki ezagutzea; sistema
politiko batzuen, hemengo historia hobeki ulertzea. Azken urteetan plantan eman ziren dinami-

«Ohartu nintzen
arkitektura tailer batean
lan eginez ez nituela
bildotsak sortzen
ikusiko. Pena egin zidan»
«Gauzak ez dira
halabeharrez egiten;
une bat bada lerrokatzen
baitira, zentzua baitute.
Begi bistakoa zaizu»
Pauline Texier

kak hurbiletik aztertzea: Gure
Esku, bake prozesua. Ikasleon artean eztabaida interesgarriak genituen. Bilbon egin harremanek
anitz ekarri didate.
Kazetaritzatik zer atxiki duzu?
XILIBOLOST: Ezin da eneatu kazetaritzan; ikasten duzu egun guziz, eta behar duzu biziki fite ikasi.
Beharbada ikasketek eman didate sintesia, analisia egiteko gaita-

Pauline Texier eta Kattin Xilibolost, azken
horren Etxeberria etxaldeko arditegian,
Uhartehirin, irail hasatapenean. I.E.

sun hori; dinamika batzuk ulertzeko: instituzioenak, indar harremanen funtzionamenduak...
Lurralde baten ezagutza ez da sekula fini. Beti aldakorra da, baina,
aldi berean, gauza berdinak errepikatzen dira, ber problematikak.
Aspertzen du ikustean ez direla
konpontzen. Xantza ukan dut
konfiantza egin digutelako; utzi
digute gauza sakon batzuei buruz
idazten: elkargoaren sortzea,
ETAren bukaera, eta hainbat borroka sindikal eta sozial.
Noiz hazi da zuen baitan laborantzan instalatzeko ideia?
XILIBOLOST: Hasiera eta bukaera
nozio horiek ez ditut barneratuak. Uste dut beti elikatu dela
bizian. Bilbon nintzelarik, gustura nintzen, baina banekien ezingo nuela bizi osoa pasatu hirian.
Euskaldun gisa, edo Etxeberriko
gisa, bazen pisu hori: «Zer bilakatuko da etxaldea?». Kezka hori
beti hor izan dut. Joan da bere
bidea egiten, ohartu arte kezka
sakona zela; orduan, pertsona
batzuen ezagutzeak ahalbidetu
du pentsatzea instala nintekeela
bakarrik.
TEXIER: Ordezkari gisa hasi nin-

tzen, beraz. Ontsa sentitzen nintzen, eta ttipitik ezagutzen nuen
etxaldea zen. Arkitektura diploma pasatu, eta egin nuen: «Orain
zer eginen dut? Hirugarren sasoi
bat edo arkitekturan hasi?».
Ohartu nintzen sekula Baionan

«Ezagutu ditugu artalde
hori utzi behar zutenak.
Zerbait humanoa bada
gibelean; ardura bat
sentitzen duzu»
«Egiten dudana
ahal bezain ontsa egitea
izanen dut erronka, ahal
bezain gustura. Eskala
ttipi eta humanoan»
Kattin Xilibolost

lan egiten banuen arkitektura tailer batean, ez nituela bildotsak
sortzen ikusiko. Pena egin zidan
bihotzean. Hirugarren sasoia egin
nuen, gero eta gehiago ontsa aditzen ginen enplegatzaileekin, eta
agertu zen ez zutela segidarik izanen . Pentsatu nuen: «Uzten baditut, nola eginen dute?». Joan
den neguan serioski mintzatu
ginen segida har nezan.

ETXALDEAK
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Pauline Texierena.
b Artzain soil eta lurrik gabe
da, momentukoz, Pauline Texier, etxaldearen segida hartu
artean.
b Alokatuko duen etxaldea:
Enautenea (15 Ha).
b Bortua: Beraskoainen (Nafarroa), Sorogain ondoan.
b Ehun bat ardi. Manex buru
beltzak.
Kattin Xilibolostena.
b Etxaldea: Etxeberria (25 Ha
lur eta 5 Ha oihan).
b Bortua: Soihartze.
b Ehun bat ardi. Manex buru
gorriak nagusiki; buru beltz
bakar batzuk.

XILIBOLOST: Ene instalazioa au-

kerak egin du; Ttele Leizagoienen
[Amendüze Mantenunian] etxean egin nuen ikastaldia. Ongi sentitzen nintzen. Ttelek artaldea
saltzekoa zuenean, ikusten nuen
jendea etortzen etxaldera eta

bihotzeko ximikoa sentitu nuen:
«Uzten badut pasatzen, ez dut jasanen! Damutuko zait». Gau batez erabaki nuen artaldea hartzea.
Eta gure amaren jakintza joaten
uztea zaila izanen zitzaidan, ama
hasi baitzen amatxiren errezete-

kin gasnatzen; entseatzen, ikasten. Aberastasun hori uztea...
TEXIER: Nik ere banekien artzain
bikoteak ardiak salduko zituela.
Ardi horiek ene haurrak bezala
zitzaizkidan; beste nehork ez zitzakeen eros. Bizi baten eraikun-

tza galtzea izanen zen. Hainbeste
maitasunekin egina delarik, ez
dituzu utzi nahi.
XILIBOLOST: Ezagutu ditugu artalde hori utzi behar zutenak;
ikusi dugu zer erran nahi duen artalde horrek haientzat. Zerbait
humanoa bada gibelean; ardura
bat sentitzen duzu.
TEXIER: Gauzak ez dira halabeharrez egiten; bada une bat lerrokatzen baitira, eta zentzua dute.
Begi bistakoa bilakatzen zaizu.
XILIBOLOST: Hori ulertu dudanean, lasaitu nau, arrunt. Zentzuzko
zerbait egiten ari nintzen, inork
behartu gabe. Historiaren pisu
hori ez da gehiago pisu bat, baina
indar bat.
Berezko artzain gisa lehen urtaro osoa eginik, nola joan da?
XILIBOLOST: Biziki kontent naiz.
Ontsa pasatu da. Ez dut ukan halako arazo berezirik. Ontsa inguratua izan naiz, eta biziki inportantea izan da bai moralki, bai
praktikoki. Gero, dena berria izan
da. Bada ikasteko, beti.
TEXIER: Bortuaren deskubritzea
izan da. Neguko eta udaberriko
arditegi lana ezagutzen nuen.
Bortuan, kanpoan: aroa, lakas-

Astekoa
Elkarrizketa

5

tak...; hori guzia, ez. Egia erran,
biziki ontsa pasatu da. Leku polita
da, handia, eta bazen bazka; ehun
ardi ditudalako, lehen laurehun
bazirelarik. Beste artzainak ezagutu ditut, eta ontsa joan da.
Segidarako zer gogo duzue?
XILIBOLOST: Hasi naiz, baina ez
dut deus ikusi oraino. Pentzeen
kudeaketaz guti dakit; behar dut
barneratu. Gasnatzea, berdin; beharbada, beste gasna mota bat
egin. Egiten dudana ahal bezain
ontsa egitea izanen da ene erronka, ahal bezain gustura: biologikoan lan egitea eta autonomiara
buruz tiratzea. Eskala ahal bezain
ttipi eta humanoan, denbora hartuz enetako.
TEXIER: [Etxalde] Transmisioa
ontsa egitea. Ontsa begiratu eta
ulertzea duten sistema, gero
nihaurrena sortzeko: ardi kopurua beheitituko dut, mailegu sisteman sartu gabe. Pentzeko lanetan ez dakit deus, eta ikasi beharko dut. Ene ideia da maiatzean
igotzea, gasna egitea bortuan.
Mendiarekin gehiago lan egitea.
Zuhain gutiago erosiz. Salmenta
zuzena lantzea. Biologikoa, beharbada egun batez. Berdin, partaideak bilatu?
Etxaldeko?
TEXIER: Anaia eta ahizparekin asmoa genuen elkarrekin plantatzea. Buru izkin batean gelditu da.
Anaiak gaztainak, sagarrondoak
eta beste lantzen ditu. Ahizpak
naturopatia ikasten du; etxalde
pedagogiko baten ideia bazuen.
Batak besteari zerbait errateko?
XILIBOLOST: Zoriondu! Pozten
naiz. Kuraia eta konfiantza ematen du beste norbait instalatzen
ikusteak; adineko lagun bat. Bagara neska andana bat azkenean
artaldeekin, gasnatzen dugunak.
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MARRAZKIRITZIA: ‘€KOIZPENA’

Adur

R
ELEKETA
Joana Etxart

Oroitzeaz
ariketa
bat

I

Zuberoako hautetsi batzuek gutuna idatzi
diote Lasserreri bide berriaren xedeaz
BAIONA b Zuberoako bidea deitu du Pirinio Atlantikoetako Departamenduak Ezpeize-Ündüreine eta Bildoze-Onizepea artean egin nahi
duen bide berria. Lekuko zortzi hautetsik Jean-Jacques Lasserre departamendu buruari idatzi diote errateko ez direla ados eta xede alternatibo bat proposatzeko. «Oraingo egitasmoak ez du zuberotar anitzen
nahiarekin bat egiten», diote, «ez eta egungo erronkekin ere». Auto
gidariek 40 segundo baizik ez lituzketela irabaziko salatu dute, eta kalteak eragingo lituzkeela. «Ingurumenean ondorio azkarra luke», deitoratu dute. 7,8 milioi euroko kostu «ikaragarria» ere aipu dute.

%

Ipar Euskal Herriko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitza-k
mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria
adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
ieh@hitza.eus

Baionako Estitxu Robles kolegioko ikasleak, asteartean. HITZA

Azterketak Euskaraz kolektiboak
esperantza adierazi du aurtengo
BAIONA b Asteazkenean, Ipar Euskal Herriko parlamentari eta
EEPko ordezkariak Frantziako Hezkuntza Ministeriora joatekoak
ziren unean, Azterketak Euskaraz kolektiboak itxaropena atxiki nahi
duela jakinarazi du: «Ikasturte berri hau indarberriturik abiatzen
dugu, euskaraz ikasten duten ikasleek azterketak euskaraz pasatzeko
eskubidea azkenean lortuko dutelako itxaropenarekin». Zuhur aipatu du asteazkeneko bilkura; «aterabideak eraginen dituela espero
dugu», erran du. «Ez balitz hala, gure aldarrikapena lortu arte
borrokatzen segituko dugu, tinko eta gogotsu», gehitu du. Baionako
Estitxu Robles kolegioko ikasleek, berriz, aldarrikapena oroitarazi
zuten aste hastapenean, argazkitan.

rail honetan, ekitaldiak hasiko dira Zuberoan ikastolaren 50 urteen ospatzeko,
beste leku askotan izan edo
izanen diren bezala, eta horrekin
ainitzentzat memoria ariketa bat.
Haurtzaroan ginenontzat garai
haietan, zertaz oroituko gara, eta
zer zentzu emango diogu oroitzapenari?
Maule gaineko Ezpizenbordan
bizitu nituen nik ikastolako urteak. Haur begietatik, hango egurrezko etxe prefabrikatuetan iragaiten zen gure bizien muina, lagunak, jokoak, ipuinak, minak,
irriak eta negarrak. Garaiko argazkietan aurkitzen dugu esperientzia horren herexa, non lagunaren aurpegi zabala, non jangelako marrazki erraldoia, non
egurrezko eraikuntza hauskorra.
Beranduago, ikastola harrizko
etxe batera joan zen, Sohütara,
eta gure Mauleko egurrezkoa
erori egin zen.
Nola, beraz, oroitu esperientzia
hartaz, bere lekua ez badu haboro? Hau izan dut gaurko ariketa.
Eta, era aproposean, gogora etorri zait gure egurrezko ikastolaren karrikaren izena, erabat exotikoa iruditu zaidana luzaz: Rue
des évadés de France. Izen horri
azalpena orain diot aurkitu: bigarren mundu gerrako lege bati
erreferentzia egiten dio, zoinek
mugaren zeharkatzea debekatzen zuen, gobernuaren baimena
ukan ezean. Lege horri afrontu
egin zutenak Les évadés de France ziren. Itzuri egin zutenak.
Hau nire oroitzapenen kokatzeko leku metaforiko polita iruditzen zait, zeren imajinatzen
baitut ikastolakook mugak baimenik gabe zeharkatu zituztenen kentekoak garela. Nortasun
eman baten zerrailuetarik aske
atera eta ihesi joan garenak.
Hau izan da, beraz, oroitzeak
sortu didan gogoeta. Eta zuri,
zoin ote?
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MUSIKA
ALDUDE Baleako haziak elkartea-

ren 10. urteburuaren karietara:
Gurashow. Ondotik, atsaskaria.
b Bihar, 15:00etan, Alfaro ostatuan.
BASTIDA Larrazkenean jaialdia:

Kontzertua: Poitierseko (Frantzia) musika irakasleen formakuntza zentroko ikasleek eman kontzertua. Kitorik.
b Gaur, 21:00etan, portu zubian.
Kontzertua: Ti’bal tribal (André
Minvielle, Juliette Minvielle, Nino
Ferrer, Christophe Monniot.
Sartzea: 10 edo 5 euro.
b Bihar, 21:00etan, portu zubian.
BIDARTE Yaniss Odua, Huntza,

ra: Otxalde, Andoni
Ollokiegi.
b Igandean, 18:00etan, plazan.

b Gaur, 20:00etan, Etxebarne

ostatuan.

ANTZERKIA
UZTARITZE Europako ondarea-

ren egunen karietara: trikitilariak
eta polifonia Entrexatak taldea.
b Igandean, 17:00etan, Haitze
gazteluan.
ZURAIDE Arrapesten karietara:

Basapiztiak, Dj Doy.
b Gaur, 22:00etan, plazan.

ABESBATZAK
BIARRITZ Oldarra. Sartzea: 15

euro.
b Asteartean, 21:00etan, Santa
Eugenia elizan.

BAIONA Maiteder, Kiribil konpai-

nia eta Dejabu panpin laborategiaren arteko koprodukzioa. 5 urtez
goitikoentzat.
b Asteazkenean, 14:30ean, Gurutze
Sainduko mediatekan.

ZINEMA
AZKAINE Europako ondarearen

egunen karietara:
Filma: Tipularen seaska kanta,
Lander Garro egilearekin.
b Gaur, 20:30ean, Biltokin.
Filma: Apaiz kartzela filma.
b Bihar, 20:30ean, Biltokin.

Kalabass.
b Gaur, 21:30ean, Pilota plaza
nagusian.

BIDARTE Boga Boga.

BIDARTE Zeze.

DONIBANE GARAZI Elgarrekin.

BAIONA Herrixka, euskarazko ak-

b Igandean, 18:00etan, Sauveur

b Asteartean, 21:00etan, elizan.

b Igandean, 17:00etan, elizan.

tibitateen elkarte foroa.
b Igandean, 10:00etatik
19:00etara, Bernat Etxepare
lizeoan.

HENDAIA Itsasoa.

BANKA Baleako haziak elkartea-

b Asteazkenean, 21:00etan, Santa

ren 10. urteurrenaren karietara:
trukatruk, 0 eta 6 urte artekoentzat.
b Bihar, 10:00etan, herriko etxean.

b Ostegunean, 20:30ean, elizan.

Arotzarena plazan.
GETARIA Bihotzez; Enara.
LARZABALE-ARROZE-ZIBITZE

Oztibarreko ikastolaren 30. urtemugaren karietara: Frigo, Xiberoots, Kontrabanda. Kitorik.
b Bihar, 19:30ean, plazan.
LEKORNE Herriko besten karieta-
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Ana elizan.

BERTSOLARITZA

BESTELAKOAK

ra: Kakolak, Frigo, Rakatapunk.
b Arrats honetan, plazan.

LEKORNE Bertso afaria. Maialen

KANBO Artekagaitz, Artearen his-

LEKORNE Herriko besten karieta-

Lujanbio eta Amets Arzallus. Gai
emailea: Xan Alkhat.

toria batentzat Euskal Herrian,
Jean-Yves Roques arte historialari

Lekorne b Bertso afaria

Arzallus eta Lujanbio, Etxebarnean
Herriko bestak dira Lekornen asteburuan. Urtero bezala, Etxebarne ostatuak bertso afaria antolatu du gaurko,
20:00etarik goiti. Iazko arrakasta ikusirik, bertsolari bikote bera gomitatu du aurten ere: Amets Arzallus eta
Maialen Lujanbio —irudian, Tolosan (Gipuzkoa), iazko urtarrilean—. Afariaren bururatzean eginen dute saioa,
joan den urtean bezala, eta Xan Alkhat izanen dute gai emailea. Afariko lekuak atxiki daitezke, telefono zenbaki
honetara deituz: (0033)(0)5.59.29.62.63. JON MIRANDA

‘EHZ 2022’.
Gaur, 20:30. Pasadena taldearen
kontzertua.
‘Ikusgarria’.
Igandean, 21:00. Kolegioak Kantuz.
‘Herenegun’.
Nahieran. 1996ko Baxenabarreko
Euskal Kantu Txapelketako artxiboko irudiak.

Bihar:
11:05. On Daiziela-ren bilduma.
16:00. Errugbia: Maule-Olorone.
20:00. Bidasoa Attak.
Etzi:
10:00. Kantu eskaintzak.
11:30. Zuberoako pilota txapelketako finala zuzenean.
14:00. Kultur saioa.
19:00. Adi musika saioa.

eta Pantxix Bidart kantariarekin.
Frantsesez eta euskaraz.
b Gaur, 19:00etan, mediatekan.

ORTZAIZE Plazatik harat kabalka-

LARZABALE-ARROZE-ZIBITZE

Oztibarreko ikastolaren 30. urtemugaren karietara: aperitifa eta
bazkaria Ixtaklok txarangarekin.
Lehenik, pilota partida.
b Bihar, eguerdian,
ikastolan.

da eginen dute. Ehun herritar inguru parte hartzaile.
b Igandean, 16:00etan, apezetxe
ondoko plazan.

@
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Joanes Etxebarria Maule

2014an, bere lehen dokumentalean, bere belaunaldiko gazte zuberotarren inguruko galdeketa plazaratu zuen: lan mundura jauzi
egitean nork bere buruarekiko
ukan ditzakeen galderak ikertu
zituen Elsa Oliarj-Inesek (Lavaur,
Okzitania, 1988). Aldi honetan,
talde batean norbere nortasuna
nola eraikitzen den landu du: aurten kolegiora pasatu diren Sohütako ikastolako hogei ikasle filmatu ditu, gela oso bat, zortzi urtez, pausa denboretan. Nortarzünakfilma ataletan zatikatu du, eta
lehen hirurak erakutsi zituen joan
den astean, Maulen.
Nondik ukan duzu hainbeste urtez haurrak filmatzeko ideia?
Ene lehen filmarentzat —Dans
leur jeunesse il y a du passé
(Haien gaztaroan iraganetik bada)— hasi nintzelarik ene adinekoak filmatzen, pentsatzen nuen
haiek eta nik ber galderak genituela; sartzen ginen lan munduan
23 urterekin, eta pentsatzen nuen
orduan galdetzen genuela non bizitu nahi genuen, zer egin nahi genuen bizian... Galdera horiek
pausatu nituen ene kolegioko lagunei, eta orduan konprenitu
nuen haiek beren bizian sartu zirela galderarik pausatu gabe. Aita-amek bezala edo egin «behar»
zen bezala egiten zuten, eta, galderak egitean, erantzuten zidaten
ontsa garelarik ez dela galderarik
behar. Ohartu nintzen ez zela posible galdera horri arrapostu ematea barnean zaudelarik, hortik
atera gabe. Orduan pentsatu
nuen flashback bat egin behar zela, galderak pausatu gabe, filmatuz nola egiten dugun gure nortasuna eraikitzeko besteekiko.
Lan soziologiko bat izan da?
Bai, segurki.
Lan teoriko batzuek lagundu
zaituzte lan luze horretan?
Irakurri ditut zenbait liburu, baina inportanteena Julie Delalanderen La cour de récréation (Eskolako korralea) izan da: hiru edo
lau eskolatan aritu zen egilea. Nik
eskola bakarra nuen, eta uste dut
hark ez zuela terrenoko lan hain
luzea egin, baina inportantea izan
da tresna teoriko gisa. Aski zaila
izan da atzematea ikuspegi ez sobera dominatzailea: beti xerkatu
dut distantzia ona haurrekin
mintzatzeko.
Gogoeta bat egin duzu. Ber maneraz filmatu dituzu urte horietan guzietan?
Ez. Hasi nintzelarik, ez nekien ba-

SOLASEAN

J.E.

«Kamera ez zuten
ahanzten, baina jokoa
da inportanteena»
Elsa Oliarj-Ines b Film zuzendaria
‘Nortarzünak’ filmaren lehen hiru atalak aurkeztu ditu Oliarj-Inesek.
Zortzi urtez, Sohütako ikastolako gela oso bat filmatu du, erregularki,
pausa denboretan. Taldean norbera nola eraikitzen den ikertu du.
tere nola eginen nuen, zinez esperimentala zen. Hastapenean, konprenitu nuen aire hartze bakoitzean haur bat filmatu behar nuela.
Konprenitu nuen nola filmatu,
eta, urteak iragan zirelarik, hasi
nintzen haurrei galderak egiten.
Haien arteko aharrak eta
istorioak hasi zirelarik, bazterketarekin eta bortizkeriarekin, enetako gaitz zen filmatzea deus egin
gabe. Ez nuen moztu nahi, eta xerkatzen nuen nola egin: atzeman
nuen teknika zen galderak egitea
ikusten nituen egoera horien inguruan. Jakiteko nola bizi zuten
baztertuak zirenek, eta besteak
baztertzen zituztenek. Talde bat
egiteko mekanismoak dira ageri.
Zure lehen filmarekin konpara-

ere, geruza bat haboro baita: nortasuna egiten duzu, baina zure
euskaldun nortasuna ere egiten
duzu. Zenbaitzuek, nik bezala, ez
dugu euskara ematen familian;
ikastolara heltzean, beste mundu
batera heltzen gara. Eta
mundu horrek baditu
«Enetako, inportanteena da
bere arauak eta bere hizerakustea euskaraz egiten
kuntza. Lehendabiziko
ahal direla filmak, sujeta
partea Kanpoko muneuskara izan gabe»
dua deitzen da, enetako
«Aski zaila izan da ikuspegi
egiazko kanpoko munez sobera dominatzailea
duan sartzen baitzara.
atzematea: beti xerkatu dut
Gainera, kanpoko pausa
distantzia ona haurrekin»
tenoreak filmatu ditut.
Proiektu hori hain
arauak. Pentsatzen nuen eraiki- handi, hain luze eta hain lodi zen,
tzen dugun identitatean interes- koadro bat ematen baitzuen. Ez
garria dela euskarari pentsatzea nuen deus egitekorik. Koadro
tuz, pertsonen adina diferentea
da, eta hau ikastolan filmatua
izan da.
Nik filmatu nahi nuen pentsatu
gabe non nintzen, eta jadanik
ezagutzen nituen ikastolako

horretan sartzen nintzen, eta filmatzen nuen.
Nahiz eskolan izan, haien intimitatean sartu zara. Zaila izan da
hautatzea zer erakutsi, zer ez?
Arrisku hori beti hartzen da. Intimitatea bada, bai, segur. Zuk
ikusten duzu mugak non diren;
baztertuak diren haurrak filmatzean ez da aisa, baina ez nuen
kendu nahi. Enetako, interesgarria da nola egiten duzun zure lekua atzemateko talde batean.
Bortxaz badira galdera horiek eta
ez dira kentzen ahal; nik bizitu
dut bazterketa hori, eta iduri zait
inportantea dela erakustea. Alta,
ez da aisa ikustea.
Etxeko guztien baimena bazenuen?
Bai, kasik. Baten amak ez zuen
nahi, baina jarraiki nuen haur
hori filmatzen halere. CP mailan
zirelarik haurren elkarrizketak
egin nituen, eta filma ttipi bat
egin nuen horrekin, gurasoei erakusteko zer egiten nuen. Ama horrek ideia kanbiatu zuen, eta haurra ados baitzen, azkenean baimenak oro banituen.
Ahantzi dute kamera?
Kamera ez zuten ahanzten, baina
jokoa da inportanteena haurrentzat.
Filma erakutsi duzu pate hartu
dutenei eta inguruko jendeari.
France 3 kateak hedatuko du
geroago. Zer da kanpoan erakutsi nahi duzuna?
Euskaraz egin dut lehen aldiz, eta,
enetako, inportanteena da erakustea euskaraz egiten ahal direla
filmak, sujeta euskara izan gabe.
Hori izugarri inportantea da enetako. Hor sujeta da nola atzematen duzun zure izana gela batean;
gela hori ikastola batean da, baina
beste eskola batean izaten ahal da
ber gauza. Segur da euskarak baduela bere funtzio soziologikoa,
baina ez da gaia.
Zortzi urteko proiektua burura
eraman duzu.
Aita galdu nuen urtean hasi nintzen, nahi bainuen irentsiko ninduen proiektu batean murgildu.
Eta nahi nuen zerbait ene erroetara ekarriko ninduena, Zuberoara
[Parisen bizi da]. Bazen pentsamolde bat ere, telefonoekin dena
filmatzen dela denborarik gabe;
hor, irudiak egin eta ikusteko
denbora nahi nuen, korrontearen
kontra joatea behar bat baitzen
enetako, irudien aldetik. Xantza
badut ekoizleak segitu bainau, ez
baitu nornahik segitzen proiektu
batekin zortzi urtez, artean deus
erakutsia izan gabe.

